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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على ن

 في كتابه بلوغ المرام:  -تعالى رحمه هللا-بن حجر العسقالني اقال الحافظ 
 : القضاءكتاب
: ثالثد  القضدا )) :-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول قدال: قدال -رضدي هللا تعدالى عنده- بريدد  عن

 بده يقد    فلدم الحدق عرف ورجل ،الجن  في فهو به فقضى الحق عرف رجل ،الجن  في وواحد النار في اثنان
, األربعد  رواه ((الندار فدي فهدو جهدل علدى للندا  فقضى الحق يعرف لم ورجل ،النار في فهو الحكم في وجار

  .الحاكم وصححه
 ولدي مدن)) :-صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول قدال: قدال -رضدي هللا تعدالى عنده- هريدر  أبدي وعن

 .حبان وابن خزيم  ابن وصححه ،أحمد واألربع  رواه ((سكين بغير ذبح فقد القضاء
 علدى ستحرصدون  إنكدم)) :-صلى هللا عليه وسدلم- هللا رسول قال: قال -عنهرضي هللا تعالى - وعنه

  .البخاري  رواه ((الفاطم  وبئست, المرضع  تفنعم, القيام  يوم ندام  وستكون , اإلمار 
: يقدول -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول سمع أنه -رضي هللا تعالى عنه- العاص بن عمرو وعن

ذا ،أجران فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا))   .عليه متفق ((أجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم وا 
 ال)): يقدول -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول سدمعت: قدال -رضي هللا تعدالى عنده- بكر  أبي وعن

  .عليه متفق ((غضبان وهو اثنين بين أحد يحكم
 إليدك تقاضدى إذا)) :-سدلمصدلى هللا عليده و - هللا رسدول قدال: قال -رضي هللا تعالى عنه- علي وعن

 .بعدد قاضديا   زلدت فمدا: علدي قدال ؟((تقضدي كيد  تدري  فسوف اآلخر كالم تسمع حتى لألول تق  فال رجالن
 . حبان ابن وصححه, المديني ابن وقواه, وحسنه والترمذي داود وأبو أحمد رواه

 .-مارضي هللا تعالى عنه- عبا  ابن حديث من الحاكم عند شاهد وله
 تختصدمون  إنكدم)): -صدلى هللا عليده وسدلم- هللا رسدول قدال: قالدت -ارضي هللا عنه- م سل أم وعن

 مدن لده قطعدت فمدن ،منه أسمع مما نحو على له فأقضي بع  من بحجته ألحن يكون  أن بعضكم ولعل ،إلي
  .عليه متفق ((النار من قطع  له أقطع فإنما شيئا   أخيه حق

 كيد )) يقدول: -صدلى هللا عليده وسدلم-رسدول هللا  معتسد: قدال -رضدي هللا تعدالى عنده- جابر وعن
  .حبان ابن رواه ((؟!لضعيفهم شديدهم من يؤخذ ال أم  تقد 



 .ماجه ابن عند سعيد أبي حديث من وآخر ،البزار عند بريد  حديث من شاهد وله
 يدددعى)): يقددول -صددلى هللا عليدده وسددلم- هللا رسددول سددمعت: قالددت -ارضددي هللا عنهدد- عائشدد  وعددن

 ابدن رواه ((عمدره فدي اثندين بدين يقد    لدم أنده يتمندى ما الحساب شد  من فيلقى القيام  يوم العادل لقاضيبا
 .((تمر  في)) :ولفظه البيهقي وأخرجه حبان

  حسبك.
نبينددا محمددد وعلددهللا صلدده و صددحابه  ،وصددلهللا هللا وسددلم وبددارك علددهللا عبددد  ورسددوله ،الحمددد ر را اللددالمين

  جملين،  ما بلد: 
  :-رحمه هللا تلالهللا-لمصنف فيقول ا
  القضاء :كتاب

القضدداب بالمددد يولددد ويددراد بدده مددا يوددارك  و مددا اددو بددالاب القدددر، القضدداب والقدددر، ويولددد  يضددا  ويددراد بدده 
الحكم، يولد ويراد به الفراغ من الويب، ويولدد باوالاداب بلا دا بلضد م و بلا دا شلدهللا عودرم، مدا شمكدان التدداخ  

  .في بلض ا
بيددان الحكددم للمتخاصددمين المتنددالعين المختلفددين مددا اهلددلام بدده، وب دد ا يفتددر  ويختلددف عددن والقضدداب اددو 

شلدهللا الخصدومة بدين ودرفين مدا الحاجدة الداعيدة شلدهللا شلدلام  احتدي فدا ا الفتوى التي اي بيان الحكدم مدن ريدر شلدلام، 
ن ا حددداما بددالحكم ف ددو اضدداب،   ،م مددا ريددر شلددلام لدده بدد لكحتددي  شلددهللا بيددان الحكددم لتبددر  ال مددة ويخددر  مددن الل دددوا 

و مدر   ،تقليدد  مدن  اد  الللدممللمة، ش ا سأل مدن تبدر  ال مدة بوتتبا شللام بوري،  ما شللام شل ي فنتيجة الفتوى  يضا  
  اد  الللدم مدن تبدر  ال مدة بتقليدد ، وا  ا حص  له  مر من  مور دينه  و دنيدا  مدم سدأل مدن اولهبويب للمه اعتماد 

لمددك كدد ا، مددم يجددا عليددك كدد ا،  و يحددرم عليددك كدد ا،  و يل :حكددم وددرعي ويقددال لدده عددن ألسددشندده ي يجددول لدده  ن ي
، لكددن مددا فددي  حددد يتتبلددك -جدد  وعددال-ي في ددا شلددلام مددن هللا  :ريددر شلددلام، نقددول الفتددوى مددنو  : شن ادد   فتددوى يقددول

فتلدلم بنتيجدة القضدية،  ألن فيه  كمر مدن ودر ، والحدد فيده  دمدي فتيب به، بينما القضاب فيه شللام؛ويللمك بما  
 ؛بينما الفتدوى فدي  مدور الدياندة فدي  بدواا الددين، لكدن لدي  انداك مدن يتتبلدك ، و يللم خصمك شن كان الحد لك
 ،، و فتاك بما يللمك فللهسملب الفتوى ممن تبر  ال مة به لكن ي يسلك  ن ش األن ا في الاالا بينك وبين ربك، 

لكدددن المدددراد بددداهللام وعددددم اهلدددلام اندددا  نددده فدددي القضددداب  ،يدددار اددد   فتدددوى، ي ندددا بالخ : و يللمدددك تركددده،  ن تقدددول
 يلدلم خصدمك،  و يكدون الحدد عليدك فتلدلم حين د    فامدا  ن يكدون الحدد لدك، وحين د    ،والخصوماب  ورا  متنالعة

فدارم، لكندك عليك كفارم، ما في من يتابلك ويللمك باخرا  ا   الك :بأداب ا ا الحد، لكن لو  فتي وخص فقي  له
، واد ا فدر  بدين األمدرين، انداك  مدور يلتري دا  و -ج  وعدال-فأنب مللم من اب  الرا  ،شن لم تخرج ا فأنب صمم

لفظ بدالوال ، يسدأل مدن  اد   ؟يسأل ا ا الوال  وااا  و رير وااا اا يتجا ب ا وينتاب ا األمران، ولد امر ته ف
الوال  لم يقا، شن  : و يقولالوال  واا،  :بالتفصي ، فيقول له اا؟ فيورح ما و يستفتي ا  يقا  و ي يقا ،الللم

ن جدداب يسددتفتي فالمسددألة بيندده وبددين ربدده، يللمدده  تدددخلب المددر م  و ولددي  مراددا فددي  لددك ف ددي خصددومة في ددا شلددلام، وا 
قدول  ندب ودالد، وفدي نيتده  ن ي :ودرعا   ن يلمد  بمدا  فتدي بده كسدا ر الفتداوى، لكدن ش ا لفدظ بدالوال  ادال للوجتده

نمدا سدبد لسدانه شلدهللا اللفدظ الصدريا الد ي ي يحتدا  شلدهللا  :ل ا  نب واار، فسدبد لسدانه لدم يقصدد بد لك الودال ، وا 



ألن اد ا لفدظ صدريا ي يحتدا   ا والاده؛ويقد ،اد ا شن والدب فيده الخصدومة بينده وبدين لوجتده يلدلم ،نية  و كناية
ن ل  نب والد  : و اال  و ع داا مربووة فقال ،لسانه الوال  سبد ، ش ا لم ينودينم تقا الخصومة فيشلهللا نية، وا 

القضاب، وانداك  مدور خاصدة فدي و  ف    األمور اد ينتاب ا األمران الفتوى  ،يلني من وما ، والقرينة تدل علهللا  لك
ما  دركتم فصلوا، وما )) :سبد في كتاا الصالمالخصوماب واألاضية، واناك  مور في اللباداب محل ا الفتوى، 

ومددا يفوتدده اددو صخددر  ،ف دد  مددا يدركدده المصددلي مددا اهمددام  ول صددالته ((فددأتموا)) :وروايددة األكمددر ((ضددوافدداتكم فاا
شن المدراد بالقضداب فدي  :مدن يقدولوانا نحتدا  شلدهللا ملرفدة ملندهللا القضداب،  ؟صالته  و اللك  بناب علهللا الروايتين

مددم يقضددي مددا  ،مددام اددو صخددر صددالتهشن مددا يدركدده المصدلي مددا اه :اددو مددا يقابدد  األداب يقددول ((فااضددوا)) :روايدة
ومدا  دركدتم )) :فاته، في مقاب  األداب، وا   رواية صحيحة، لكن ا محمولة علهللا رواية األكمر كمدا تقددم، فدي اولده

وعلهللا ا ا كما تقدم المرجا شن ما يدركه المصلي المسبو  ما شمامه او  ول صالته،  ((وما فاتكم فأتموا ،فصلوا
، المدراد القضداب واألداب بملندهللا واحدد اندا لد سالم اهمام او صخر صالته، ويكون حين د   وما يصليه بلد سالمه، ب

  به شتمام ما فاته.
 : -رحمه هللا تلالهللا-اال 
اسدمة  "((القضدا  ثالثد )) :-صدلى هللا عليده وسدلم-قال: قال رسدول هللا  -رضي هللا عنه-عن بريد  "

القضام  :يلني لو لم يق علهللا الحفظ وايست كار،  ي   نه يلينلتفصوالفا دم من  كر اللدد اهجمالي اب  ا ،مالمية
القسددمة، واددد ينسددهللا بلدد   انحصددربالقضددام مددن م مددن اددو فدي النددار، ومددن م مددن اددو فددي الجندة، مددا  :مالمدة فقددال
 لتلددر  المالددا كمددا جدداب فددي نصددوص كميددرمفددال بددد  ن تراجددا  ،امنددين ،لددددب واحددد: مالمددة فلكددن ش ا ايدد األاسددام، 

  ورير  لك من النصوص. ((تنبوا السبا الموبقاباج))
ادد   ((امنددان فددي النددار، وواحددد فددي الجنددة)) :فقددال ؟اددم يددا رسددول هللا مددن :كأندده ايدد  ((القضددا  ثالثدد ))

ادد ا تقسدديم شجمددالي، اددد  ؟مددن خددالل ادد ا الددنص ضددام فددي الجنددة، وملمددي م فددي النددارن ملددا الق: شنسددتويا  ن نقددول
ونون  ا ، حسدا الوصدف الد ي علدد عليده ال دالك والنجدام، ويكدون فدي لمدان  و فدي يكون الناجون  كمر، واد يك

  اد يكون اللك  فيكون ال الك  كمر.فتكون النجام  رلا، و  علي م الصالح وايستقامة والللم مكان الاالا
   خدر  : دم -جد  وعدال-يقدول هللا )) يلندي كمدا جداب فدي الحدديا: ((اثنان في النار وواحد في الجند ))

ممد  اد ا ي ودك  نده مدن نصدوص  ((مدن كد   لدف تسدلما ة وتسدلة وتسدلون  :اال ؟يا را كم :بلا النار، فيقول
ن الندددا ؛الترايدددا شن اددد   القسدددمة ي تددددل علدددهللا  ن النجدددام  رلدددا  و  :ألن اهنسدددان ي يضدددمن لنفسددده السدددالمة، وا 

علي دا ال دالك؛ ألنده   دا النجدام وعلددال الك  رلا، شنما علهللا اهنسان  ن ينظر في ا   األوصا  التدي علدد علي
في الحديا ما يدل علدهللا  ن  كمدر  اد  الندار مدن يدأجو  ومدأجو ، واد ا  يضدا  ي يجلد   في الحديا  يضا  اال..،

الموددار  والماددارا  مل ددوا، والكفددار  يضددا  كبيددر جدددا   اميددأجو  ومددأجو  عدددد :ويقددولاهنسددان يددأمن مددن مكددر هللا، 
وعلدهللا كد  حدال الدنص الد ي ، فيأمن من مكر هللا، علهللا المسلم  ن يكون خا فدا  راجيدا   ،يرمونسبتنا بالنسبة شلي م يس

ا ن عدددد القضددام يلنددي عندددنا علددهللا سددبي   :بددين  يدددينا ينظددر فيدده شلددهللا األوصددا ، وكدد  اددا  بحسددبه، مددا يقددال
ن جدداب فددي الحدددي ا وي فددي النددارالممددال  لددف، مددن م سددتما ة وكسددور ادد  :ا الحصددرادد ا الكددالم لددي  صددحيا، وا 

وواحددد فددي  ))امنددان فددي النددار فالحصددر حصددر  وصددا  ي حصددر  وددخاص ((امنددان فددي النددار وواحددد فددي الجنددة))



امندان فدي الندار )) لدي القضدابلي القضاب،  و و  علهللا ك  حال ا ا فيه ويب من التخويف والترايا لمن و   ((الجنة
عرفنددا اللدددد اهجمددالي، وعرفنددا وددي ا  مددن  ؟اددم يددا رسددول هللا مددن ؟ فّصدد ،اددم مددن :كأندده ايدد  ((وواحددد فددي الجنددة

التفصي ، لكن ي يكفي ا ا التفصي ، رج  عر  الحد فقضهللا به ف و في الجنة، ي بد  ن يلر  الحد، وتتوافر 
الللم ال ي يؤاله ويمكنه من النظر في و ن يقضي به، ي بد  ن يتوافر فيه  مران،  ،فيه وروط الصالحية للقضاب

 ،الملتمدد علدهللا النصدوص ديده شليده علمده واجت داد تضدهللا الودرعي، وي بدد  ن يقضدي علدهللا مدا يؤ القضايا علدهللا المق
شن لدم يكدن و ن يحكدم بدالحد،  ،د وروي النجام ف و في النار، ي بد  ن يكون عالمدا  حفا ا تخلف  حد الوروين،  

ألمدر صدالحية للقضداب، اال ولو  صاا الحد، فان كان جااال  ي تتوافر فيده الودروط، ودروط عالما  ف و في النار
  حد ف و في النار، ولو كان عالما .شن لم يحكم بال :الماني

ورجدل عدرف الحدق فلدم )) عدر  الحدد فقضدهللا بده ((رجل عرف الحق فقضى به فهدو فدي الجند )) :اال
عددر  الحددد عنددد  علددم تتددوافر فيدده األاليددة للقضدداب لكندده ي يقضددي  ((يقدد  بدده وجددار فددي الحكددم فهددو فددي النددار

فقضى للنا  علدى جهدل )) جااد  ((ورجل لم يعرف الحق)) -نسأل هللا السالمة واللافية-حد، ا ا في النار بال
 و ي يصدلا وادو فدي  ،الحد ال ي يلر  به  ن ا ا الوخص يصدلا وتتدوفر فيده األاليدة للقضداب ((فهو في النار

اد  يصدلا ألي  ؟فتدوى  و ي يصدلاا  يصدلا لل ؟ا ا الباا كاير  من األبواا، ا  يصلا لإلمامة  و ي يصلا
مددن  ن يسددتفي   مددر  بددين  اراندده وملارفدده  ندده مددن  ادد  الللددم، وادد  يكفددي  ن يددؤن  مددن نفسدده فيدده ي بددد  ؟عمدد 

بالنسبة للظرو  واألحوال والبلدان تختلدف، واأللمدان  يضدا  تختلدف فمدا يودترط  : وي   ؟الصالحية واكتمال الوروط
سدداا  فددي بلدد  الوددروط بالنسددبة لبلددد صخددر دون البلددد األول فددي كمددرم  ادد  الللددم فددي بلددد يكمددر فيدده الللمدداب اددد يت

كليددة  ما ن خريجددو الكليدداب الوددرعية الدد ين مددن م ينتقددهللا القضددام، ادد  مجددرد حصددوله علددهللا ودد ادوتيسددر  سددبابه، 
بلد  مدن التدي  وا   الكتا  نه در  ا   المقرراب مؤاال  للقضاب، ا    مارم وعالمةورعية يكفي في  ن يكون 

ي  يب ي يصددلاو اددال  للقضدداب، وبلضدد م  ادد  مسددتوى، وبلضدد م مسددتوا  رد رسدد ا يصددلا ألن يكددون  اددال  للفتددوى د
ل  ا وي ل  ا، فال بد  ن تكون له عناية بالللم الورعي، ال ي يؤاله للقضداب وللفتيدا، كدان الللمداب يلرفدون والب دم 

والللماب ام ال ين يروحون من يصلا للقضداب وللفتيدا فدي  م شلهللا  ن جابب الدراساب النظاميةمن ارا ويروحون 
لكن ي بد من تلددد القضدام، وتلددد المفتدين الج اب والنواحي، وكان الللماب في السابد ام القضام وام المفتون، 

ا مدن والبده مدن يصدلا للقضداب ومدن يصدلا للفتيدا ومدن يصدلا ودر وار واألااليم فتجد ا ا اللالم ينظرا  لكمرم األا
وكميدر ممدن  ،واكد ا، ا ن يحضدر للكليداب  عدداد اا لدة ويتخرجدون  ن يصلا هدارم  مور النا  اللامدةلتلليم، ومل

درسدد م ي يلددر  مددن  حددوال م شي القليدد ، لكددن ادد   الودد اداب صددارب اددرا ن يسددتدل ب ددا علددهللا تحصددي  ودديب مددن 
لدا تخدر  فدي كليدة ودرعية  نده يصدلا الللم من خدالل مدا ادري فدي اد   الكليداب مدن علدوم، وي يلندي  ن اد ا الوا

بدالوحيين،  ،للقضاب  و يصلا لإلفتاب، لكنه في الجملة عند  ويب من الللدم، فدان كاندب لده عنايدة بدالللم الودرعي
واستفا   مر  بين ويوخه و ارانه ولمال ه، ا ا تكوندب لديده  ،وما يلين علهللا ف م نصوص الوحيين، وعر  ب لك

ي فكمير من الخر  ألن دا توايدا عدن هللا  ، والقضاب مللة ادم، وك لك الفتدوى يجين مستواام دون المولوااألالية، وا 
ألن القضاب فيه شلدلام وجدابب فيده النصدوص، نلدم  : شن القضاب  مر   ود من الفتوى؛، بلض م يقول-ج  وعال-

ي ددا مددا اددو جددابب فيدده النصددوص التددي تحدد ر وتخددو  مددن الدددخول فددي مللددة القدددم ادد  ، نلددم الفتددوى  يضددا  جدداب ف



ددوه ه م  بددال علددمنظيددر   و  وددد، فمددن عظددا م األمددور القددول علددهللا هللا  ج  ُ   و  يَن َكددَذب وَا َعَلددى  }َوَيددَوَم اَلق َياَمدد   َتددَرِ ال ددذ 
} ٌ يلندي التللديم و تدولهللا الفتدوى، كالامدا مللدة اددم،  ، نا  ادرا مدن القضداب :يلني ي يقول [( سورم اللمر06)] مَُّسَود 
 ،فرصدة  ن يقدر  مدا يريدد ودرحه ابد  الحضدور هلديدخيدار مالدا بالنسدبة لودالا الللدم باعتبدار  ن المللدم  ال ي ادو

لكنه بممابة القاضي بالنسبة لللدل بين الوالا والتلام  مل م ويراجا في المسا   التي يريد تقريراا،  مر   خف، 
جدد بلد  النددا  يتسداا  فدي بلد  الوييدداب حقدوا م، اددو بممابدة القاضدي مدن ادد   الحيميدة، ت وا عودا  مبالسدوية 
حندددا اضدددام وي مفتدددين، عليدددك تبلددداب، وليدددب اددد ا األمدددر للمسدددلمين شحندددا مدددا عليندددا تبلددداب، ي شالحمدددد ر  :ويقدددول
عليه، فال بد  ن تبر  مدن ع دتده بيقدين، وكدم مدن واحدد ممدن دخد  فدي اد   الوييداب التدي يظدن  ن  مرادا  وا تمنب

حرام، ي يؤدي ما  ؤتمن عليه كما يجا، ي يدوفي حدد مدن ولدي علدي م كمدا ينبادي، اد   يسير والنتيجة  نه يأك  
فددي القددول علددهللا هللا بددال علددم وددديدم جدددا ، لكددن  يضددا  المرافددد النصددوص التددي جددابب فددي القضدداب، والتددي جددابب 

  .علهللا ما سيأتي ((الفاومة بوب س ،نلم المرضلة))األخرى اي ويياب وتدخ  في 
فهدو  هحكمدبده وجدار فدي  في الجن ، ورجل عرف الحدق ولدم يقد ق فقضى به فهو رجل عرف الح))

ة،  ي القسدمة كمدا فدي الحدديا مالميد ((في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للنا  علدى جهدل فهدو فدي الندار
امنددان، ورجدد  ج دد  الحددد  ان بدده، ادد  و لددم يقدد  رجدد  عددر  الحددد اضددهللا بدده يمكددن  ن تددلاد ادد   القسددمة برابددا،

ن : ش و نقددول ؟بددالحد  و اضددهللا بالج دد ، يلنددي وافددد الحددد  و خددالف، يمكددن  ن يوافددد علددهللا اسددمة رباعيددةاضددهللا 
ل عن مسألة فال يتورع أسألن بل  النا  ي   ؟ فموافقته ي تلفيه من اهمم؛الجاا  اسم واحد سواب وافد  و خالف

فدا ا وجدد  نده  صداا الحدد فدرح فرحدا   ،مم بلد  لك ي اا شلدهللا المراجدا فيبحدا فدي اد   المسدألة ،فيفتي باير علم
ل عدن مسدألة فتجدد  يجيدا فدورا  مدن أسدي   ،ي يبر  من الل دم، ا ا حاص  :وظن  نه بري من الل دم، نقول ،وديدا  

لي  عند  علم فال يتورع، وا ا حال كميدر مدن ودالا الللدم، مدم  : و يخوهللا  ن يقال ،رير علم مجاملة لمن سأله
لكدن ي يلفيده اد ا مدن  ن يرتكدا ممد  اد ا األمدر،  ،ويب ساعة مندم، نلدم النددم توبدة من الجواا ندم، انت هللاش ا 

، ادو مؤاخد  علدهللا فتدوا  بايدر ...ي اا للمراجا فا ا وجد اوله وافد القول الراجا ظن  نه بري مدن الل ددم، لدم يبدر 
الحدد فقضدهللا للندا  علدهللا ورجد  لدم يلدر   :وافد الحد ووابد القول الراجا  و لم يوابد، واندا نقدولسواب علم، 

فدي حدديا فدي ج   ف و في النار نسأل هللا اللافية، يلني سواب وابد  و لدم يودابد، ودابد الحدد  و لدم يودابد، 
نمددا يقبضدده بقددب  الللمدداب، فددا ا لددم )) :الصددحيحين وريرامددا شن هللا ي يقددب  الللددم انتلاعددا  مددن صدددور الرجددال، وا 

حينمددا ينددلع،  و يقددب  الللمدداب  ((فضددلوا و ضددلوا ،سدد لوا فددأفتوا بايددر علددميبددد عالمددا   تخدد  النددا  رؤوسددا  ج دداي  ف
 الودروط، يلندي لدو لدم نجدد فدي البلددولدو لدم تتدوافر فيده جميدا  ،يحتا  النا  شلهللا بل  من عند  وديب مدن الللدم

ك الندا  تدر بحمنا نحتا  شلهللا ااضي، نحتا  شلهللا مفتي، فوجدنا  مم  مدن فدي البلدد ي تتدوافر فيده جميدا الودروط، ي  
ألن القضدداب  ؟يددأمم النددا  كل ددم حيددا لددم يتأادد  فددي م مددن يقددوم ب دد ا الواجددا : و نقددول ؟بددون فتددوى وبدددون اضدداب

 ن يبدد ل ج ددد  فددي ت ي ددة األكفدداب والفتددوى مددن فددرو  الكفايدداب ي بددد  ن يقددوم بدده مددن يكفددي، وعلددهللا ولددي األمددر 
تا بلدد ، لكدن افت د  من  وجا الواجباب عليدهليه، ا ويحتاجون ش ،وما ي م م ،وجميا  مور النا  ،للفتوى والقضاب

 -عليه الصدالم والسدالم-ليقضي بين م، كما  رس  النبي  يؤتهللا به من بلد صخر من بلدان الكفر فاحتي  شلهللا اا   
م، فددي بلددد مددن بلدددان ويقضددون بيددن  ،يفتددون النددا شلددهللا الج دداد،  ...و رسدد  ،و رسدد  ملددا  ،و رسدد   بددا موسددهللا ،عليدا  



،المسلمين ن ن كانوا فدي األصد  مسدلمين، يلندي جابندا مدن األاودار  ،والللم فيه عليل، والاربة فيه مستحكمة اب  وا 
،ومدد ،  و نا ددا مفددب  لكددن اددم  ممدد  القددوم بالنسددبة لقددوم م، وم يفتقدددون ا، تجددد  ولويدداب الللدد ن ا فددا  مددن اددو مفددب 

تجدول وييدة المفضدول مدا وجدود  األممد  ون فينظر في ا ا األمم  فاألمم ، ش ا كاندب ال مدة تبدر  بمدن دونده بمدن د
و ن يفتدي  ،ن علهللا األمم   ن يقضدي بدين الندا لكن ش ا كان ا ا الدون ي يكفي تليّ ا ا ما في شوكال، الفاض ، 

يتلدين عليده ويدأمم ش ا رفد ، لكدن ش ا لدم يولدا  من نفسه األالية للفتدوى والقضداب النا ، ا ا األمم  ال ي يؤن 
ولي  له  ن يدرف   ؟شليه األنظار ي تبر  ال مة به، ا  عليه  ن يولا اتج بلوخص ال ي ويرى  ن ا ا ا ،منه

شليه األنظار ي تبر  ال مة  اتج بولا ويلر  ا ا الوخص ال ي ش ا ولا، ي يجول له  ن يتخلف، لكن ش ا لم ي  
يده  ن يخبدر عدن نفسده، يتلدين عل :ويحص  بسبا توليه الفتوى  و القضاب الضالل واهضالل، بلض م يقول ،به

جمدا مدن  اد  الللدم، بد  عليده  ن  هوي يمكن  ن تولا السالمة بمم  اد ا، اد ا االدوي تبر   مته بمجرد السكوب، 
{لر ، ومن ا ا اول يوسف يلر  نفسه  و ي   ي فاألصد   ن  [( سدورم يوسدف55)] }اَجَعَلن ي َعَلى َخَزآئ ن  اأَلَر   وا 

ب د ا ي يوجدد ريدر  ممدن يقدوم  بد  تلدين عليده لدا منده وي يوجددمدور، لكدن شن و  فسده ل د   األاهنسان ي يلدر  ن
مدن الددخول  ير ي يجدول لده  ن يتخلدف، ا ن النصدوص التدي جدابب فدي اد ا البداا مدن التحد وتلين عليده األمر

د  بدا بايدر مدن تدولهللا القضداب فقد))و ((القضدام مالمدة)) ((يا عبد الرحمن بدن سدمرم ي تسدأل اهمدارم))في الويياب 
في ا التح ير من القضداب، فدا ا تلدين علدهللا اهنسدان  من النصوص، ا   النصوص ي وك  ن ورير  لك ((سكين

اددد يتددورع اهنسددان عددن  ((ي يددؤمن  حدددكم حتددهللا يحددا ألخيدده مددا يحددا لنفسدده))فددال يجددول  ن يتخلددف، ومددن بدداا 
و حنيفة للقضداب فدرف  وضدرا وحدب ، لا مالك للقضاب رف ، ولا  بو   ،واد فلله كمير من السلف ،القضاب

 ،وجما من السلف اختفوا اربوا لما ولبوا للقضاب، ا ا ما يفلله اهنسان بالنسبة لنفسده، لكدن لدو استودار  ودخص
ي يدؤمن  حددكم حتدهللا )) :اد  يقدول ؟مدا ا يقدول للقضداب كمدا يفللدون ا ن اختدربر  علدي القضداب،  و ع   :واال

ي  :ي  ريدددد الدددخول وي  حبدده لنفسدددي فددال  نصددحك، يقدددول لكدد  مددن استودددار  و نددا ((يحددا ألخيدده مددا يحدددا لنفسدده
توك  علدهللا هللا  : و يقول ((ي يؤمن  حدكم حتهللا يحا ألخيه ما يحا لنفسه)) :يلني من باا ؟ نصحك بالقضاب

الف وادد  ادد ا يخدد ؟كيددف يلودد  ادد ا األمددر، وادد ا المرفددد اللظدديم ؟و ابدد  وا  ا لددم تقبدد  مددن  يددن يددؤتهللا لنددا بالقضددام
اللامددة الموددورم تنبنددي علددهللا صددالحية المستوددير وعدددم صددالحيته، فددان كددان صددالحا  للقضدداب فالمصددلحة  ؟الحددديا

ن كان مقدمة علهللا المصلحة الخاصة ألن مم  ا ا  رير صالا فيوار عليه  ن ي يقب ؛ فيوار عليه بأن يقب ، وا 
ف دد  توددير عليدده بمددا تحددا لنفسددك مددن للقضدداب  اختيددرشندده  :يلتريدده مددا يلتريدده، لددو جددابك وددخص يستودديرك اددال

 ابدد  القضدداب، وا  ا لددم تقبدد   نددب والمدداني والمالددا مددن لمال ددك  : و تقددول ؟السددالمة واللافيددة التددي ي يلدددل ا ودديب
المصلحة اللامة مقدمة علهللا الخاصة،  :نقول ؟ونظرا ك فمن  ين يؤتهللا للمسلمين بمن يح  مواكل م وخصومات م

ألنددك ادددمب، نلددم ارتكبددب مددا ارتكبددب مددن  ((حددا لنفسددهحتددهللا يحددا ألخيدده مددا ي)) لددم تخددالف الحددديا و ندب حين دد   
فددي مقابدد  ضددرر  عظددم مندده، لكندده فددي سددبي  تحصددي  مصددلحة عليددا، وارتكبددب ضددررا  لكندده  ،ودديب مددن المخالفددة

 مر مقرر في الورع، وولا  علهللا المصلحتين  مر مقرر  يضا ، فالمصالا اللامة مقدمة  خف الضررين  ارتكاا
  .الخاصة علهللا



متددهللا يتأاددد  الودددخص فددي القضددداب؟ يتأاددد  ش ا عدددر  مددن نصدددوص الكتددداا والسدددنة مددا يحتاجددده فدددي اددد ا 
فددال بددد مددن ملرفددة نصددوص الددوحيين  ؟وعددر  كيددف يتلامدد  مددا نصددوص الكتدداا والسددنة عنددد التلددار البدداا، 

ايجت دداد المولددد فددي جميددا  بددواا الدددين، لكددن لددو ايدد  ب دد ا لتلدد ر الاللمددة فددي ادد ا البدداا، ومددن م مددن يوددترط 
ووااا األمة يو د ب لك، فالقضام علهللا مر اللصور  ي من القضام، لكن اجت اد في بابهالحصول علهللا اللدد الكاف

ت د المولد، في م من علمه ومولي لجميا  بواا الدين، وفي م من يحسن التلام  ما الخصوم في اد ا في م المج
حسددا اجت دداد سددواب  صدداا  و  خوددأ بالمقدددماب الوددرعية علددهللا  -جدد  وعددال-بحكددم هللا ويقضددي بيددن م،  ،البدداا

ن كددان فددي كميددر مددن  بددواا الدددين مسددتوا   ادد ،  ش ا عددر  علددم الملروفددة التددي تترتددا علي ددا نتا ج ددا الوددرعية، وا 
 ؟ه مدا يحتدا  شليده، وعدر  كيدف يتلامد م مدن كتداا هللا مدا يحتدا  شليده، وعلدم مدن سدنتل دالكتاا وعلم السنة،  و ع  

وعر  من اللاة وعلوم ا لة ما يلينه علهللا ف م الكتداا والسدنة، وعدر  كيدف يقداي  األمدور كمدا فدي كتداا عمدر 
 ،وادو كتداا عظديم فدي اد ا البداا، علدهللا كد  والدا علدم  ن ينظدر فيده ،ألبي موسدهللا األودلري  -رضي هللا عنه-

فددي شعددالم المددوالين  وددال و فددا  فددي وددرح ادد ا الكتدداا،  -رحمدده هللا-و ن ينظددر فددي وددرحه، اهمددام ابددن القدديم 
يستفيد، يفيد منه القضام فوا د عظمهللا، ا ا الكتاا الموروح في شعالم الموالين فيما يقارا مجلددين مدن الكتداا، 
 ،نصف الكتاا في ورح كتاا  بي موسهللا، كتاا عمر ألبي موسهللا في القضداب، وصدار عندد  وديب مدن النباادة

ألن النا   حدموا ما  حدموا من الحي  فال بد من  يرتكب ا بل  النا  لكسا القضايا؛ ة بل  الحي  التيوملرف
، ي يدؤتهللا بودخص ولدو كدان مدن  حفدظ الندا  للنصدوص، ومدن  علم دم، يدؤتهللا ا ن يكون القاضي علهللا درايدة من د
النا ، ب  ي بد مدن  ن  وي يدري ما يدور حوله، فينصا لف  الخصوماب بين ،بوخص عند  ويب من الافلة

فدي األلمدان المتدأخرم شلدهللا وجدود  احتدي يكون نبي ا  ح را  مما يحدمه الخصوم، وكد  لمدان لده وسدا له ووراده، ولد ا 
ادد يكدون بلضدكم  لحدن و شنما  نا بور  اضي علهللا نحدو مدا  سدما، )) مين، ويدل علهللا  لك الحديا الالحد:المحا

شلددهللا صخددر الحددديا علددهللا مددا سدديأتي، بلضدد م يحسددن  ...((يددهفأاضددي لدده بودديب مددن حددد  خ ،بحجتدده مددن بلدد 
ولدو كدان ريدر محدد، فالقاضدي ي بدد  ن يكدون نبي دا  يلدر  مدا  ،يحكدم لده عر  القضية  كمر من ريدر ، وحين د   

ويلدر   يضدا   ،مدا يرتكبده الندا ، يلدر   يضدا  وديب مدن اللادةمن الحي ، ويلدر  مدا يددور حولده ميحدمه النا  
  نظر في الكتا التي تلينه علهللا  لك.بما يخالف م، ويال يقضي ؛ ل التابلين وسلف ا   األمة ااوي  الصحابة و 
  :-رحمه هللا-مم اال 

ومن ولي القضاء، )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هرير  "
القضداء فقدد ذبدح ))د، مدن وّلدي فقدد تدولهللا  ولي ووّلدي كالامدا مدؤدا  واحد (("أو وّلي القضاء فقد ذبح بغير سكين

ه، ألنه بممابة القتد  لد ؛ا ا  يضا  فيه تح ير "وصححه ابن خزيم  وابن حبان ،رواه أحمد واألربع  ((بغير سكين
للددن )) :ش ا كددان بممابددة القتدد ، كمددا جدداب فددي الحددديا ا خددر ، وفددري األودا ، فدداألمر جددد خويددربممابددة الدد با لدده
ألنددده شن كدددان  ادددال  لددد لك    لددده اددد ا األمدددر وادددو الددد با؛ ا الددد ي تدددولي  و وّلدددي القضددداب حصدددواددد ((المدددؤمن كقتلددده

  .واو  مر وا  يترتا عليه في الدنيا  ن يخسر نصف النا  ،فالتبلاب عليه عظيمة في تحري الحد
        شن نصدددددددددددف النددددددددددددا   عدددددددددددداب لمددددددددددددن

 ولددددددددددددددي القضدددددددددددددداب ادددددددددددددد ا شن عدددددددددددددددل 
  



ن كان جااال  لدي  بأاد  وي كفدؤ فخسدارته  عظدموا ا لي  باألمر الس   علهللا النف ، و  ألن األول شن  ؛ا 
  نسأل هللا السالمة واللافية.كان مم خسارم ف ي في الدنيا، وخسارم الماني في ا خرم، 

وين در الددم، ادو مد بوح علدهللا كد   ،يلندي مدا يحتدا  شلدهللا  ن يد با بمدا يفدري األودا  ((ذبح بغير سكين))
نما او اضاب عليه بال الك الملنوي، واد يكون في بلد  صدور  حال، لكن ي يللم منه  نه ي موب موتا  حسيا ، وا 

ويقدرر  اد  الللدم يلندي مدن  ود من ال الك الحسي، ال الك الملنوي في بل  األحوال  ود من ال الك الحسي، 
الدددنيا، ألن مسددا البدددن اددد تكددون عقوبددة جددولي علي ددا فددي   ن مسددا القلددا  عظددم مددن مسددا البدددن؛ بدداا التنظيددر

فالدد ي جددلاب  فدي ا خددرم  عظددم  !-نسدأل هللا السددالمة واللافيدة-لكدن مسددا القلددا وكفدرب بدده سدي اته التددي  رتكب ددا، 
ومددا   الددك مدداعل الددك االكددا  حسدديا  كمددا جدداب فددي  عليدده بددال الك، فمددن الددك فددي الدددنياانددا حكددم  :و وددد، نقددول

ف لدك االكدا  حسديا ، وانت دهللا  مسدول هللا، ومداعل رجدالكدب يدا ر  :اال ...، و اك الرج  ال ي جاما في رمضان لك
واستمر علهللا  لك لم يحص  منه توبة، ولم يحدا  وبة شلهللا  ن لقدي  ،من تبلة ال نا، لكن ال ي حكم عليه بالنار

مددن ولددي القضدداب فقددد  بددا بايددر )) :واددو مددن  ادد  النددار، نسددأل هللا السددالمة واللافيددة، انددا يقددول -جدد  وعددال-هللا 
واد ا الد با ي يدريا، ومدن م مدن  ا ا ال با  ود من الد با بالسدكين ألن السدكين تدريا نش :من يقول من م ((سكين
واد ا الترايدا فدي اد ا الحدديا،  ،وا ا نسبو  شلهللا بل  من تولهللا القضاب ف و ي ون من وأن ا ا التحد ير :يقول
وادد ا   ن يكددون بفددري األودا  األن رايددة الدد ب ؛فددأمر   سدد   بددا  بحددا  ي يصدد  شلددهللا حددد الدد با بالسددكين،  :يقددول

نما المراد بده ال دالك،  نده فدي  الاالدا  نده االدك، كمدا تقددم بالسكين وا ا دونه، وعلهللا ك  حال اللفظ رير مراد، وا 
  الناجي من م واحد، وال الك امنان.من  ن القضام مالمة، 

  :-رحمه هللا-اال 
ن  بددي اريددرم عندده يلنددي عدد "-يدده وسددلمصددلى هللا عل-قددال: قددال رسددول هللا  -رضددي هللا عندده-وعندده "

فدي  "((إنكدم ستحرصدون علدى اإلمدار )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :قال" صحابي الحديا السدابد
عدامال  للمدر، لمدا ا؟ ألن دا كلفدة،  ،كان عامال  ألبي بكرو ع د السلف صدر ا   األمة كان األمير يسمهللا عام ، 

صدار فيده  األمر مدا مدا فيده مدن تكليدفلكن بلد  لك بلد ع د السلف صار اي مجرد تكليف، وليسب بتوريف، 
كددان تدداجرا  بويددا و  -رضددي هللا عندده-ودديب مددن التوددريف، صددار فيدده ودديب مددن الكسددا، يلنددي لمددا ولددي  بددو بكددر 

قوا عن التجارم، ففر  له الصحابة  ا  الح  واللقد   من كسا يد ، لما تولهللا الخالفة انويأك ،يتلاوهللا التجارم
لكن ا  تكفي  و  ضلا   ضلا  ا ا المقدار ن م نصف وام في اليوم، ا    جرته له وألاله بدل ما يتكسا، م

 :وجاب في  لك حديا ،وا ان م لكانبلد  لك حينما حرص النا  علهللا اهمارم ألن م يرون في ا الور  والمال، 
 .... الودر  يحبدون المدال لم((لمسدل با بان جا لان  رسال في لريبة رنم بأضر ل ا من حدا الودر  والمداما  ))
 وفي دا التسدلإ ش ا وجدد ،وفي دا الر اسدة، وفي دا األمدر والن دي ،لما ا؟ ألن في ا الور  ((ستحرصون على اإلمار ))

ألن الدد ي  ((وسددتكون ندامدد  يددوم القيامدد  ،إنكددم ستحرصددون علددى اإلمددار )) مل دا ودديب مدن الظلددم، وفي ددا المدال
، واو مس ول -ج  وعال-في ا ا الباا الي ، والتبلة عظيمة، ومس ولية كبيرم  مام هللا يؤدي ما  وجا هللا عليه 

عن رعيتده، ويجدا عليده  ن يتحسد   حدوال م، ويتتبدا  خبدارام، فيرفدا الظلدم عدن المظلدومين، ويرفدا الحاجدة عدن 
يرتضدا و  ا دام حيدا ،م مدنلد ((فدنعم المرضدع ))وستكون ندامة يوم القيامة، والسالمة ي يلدل ا وديب،  ،المحتاجين



يلندي الفودام عندد المدوب  ((وبئسدت الفاطمد )) مرضدلة، مدال لدي  فيده تلدا وي كلفدةنلم ال من  موال بيب المال
  .شفادته من ا ا المال ال ي يأخ   باير حقه ب سب الفاومة انقولبش ا 

وما لمدح، و نا فل  ال م، كر فل  انلم المرضلة، الدنيا وما يتللد ب ا من لخرف ا، وب سب الفاومة، و   
ش ا كدان  :حينما يقولدون ويجول ت كير ،  ،ألنه مؤنا رير حقيقي، يجول تأنيا الفل  له ؛يلود عليه الضمير واحد
الودم  وللدب ش ا كدان الفاعد  ضدمير  :ولدا الودم  ووللدب الودم ، لكدن ش ا الدب :المؤنا رير حقيقدي تقدول

يجا تأنيا الفل  له، واندا الفاعد  فدي الموضدلين  :هللا ما يقولون يلود شلهللا مؤنا سواب كان حقيقي  و مجالي عل
او في حكم الم كور فيجول التأنيدا  :شنه في حكم ما تقدم  كر  فيجا التأنيا،  و نقول :رير م كور، ف   نقول

قدا  يجا تأنيا الفل  ش ا كان الفاع  ضدمير يلدود شلدهللا مؤندا مولقدا  سدواب كدان حقي :ننتبه ألن م يقولون  ؟والت كير
ألن الفل  ضمير يلود شلهللا مؤنا، بينما ش ا  ؛يجا الفل ، فاومة اامب، والوم  وللب  و مجاليا ، يجا تأنيا

لد  يجدول، ومدن بداا وفصد  بينده وبدين الف ،يجدول ش ا كدان المؤندا حقيقدي و ولدا الودم  الودم   بوللد :الب
شنده ضدمير يلدود شلدهللا مؤندا  :اد  نقدول ؟يناال فالنة، لكن ال ي ملنا من  ي النوعحكهللا سيبويه:  الندرم والو و 

{يلندي  ؟ألنه لدم يتقددم لده  كدر : شنه في حكم الم كورفيجا التأنيا،  و نقول َجداب  ( سدورم 23)] }َحت دى َتدَواَرَت ب اَلح 
مدا تقددم ل دا، ف دي فدي حكدم المد كور للللدم ب دا، بحيدا ي يمكدن  ن يسدأل  ؟الوم  تقدم ل ا  كر  و مدا تقددم [ص

بندداب علددهللا  ندده فددي حكددم  ((وب سددب الفاومددة ،فددنلم المرضددلة))وانددا  ؟مددا اددي التددي تددوارب بالحجدداا : حددد، يقددول
  كمه، يجول التأنيا ويجول الت كير.ألنه لو كان م كورا  حقيقة لكان ا ا ح ؛الم كور ف كر مرم و نا  خرى 

  :-رحمه هللا-اال 
ا ))إذ :يقدول -هللا عليده وسدلم صدلى-أنه سدمع رسدول هللا  -رضي هللا عنه-وعن عمرو بن العاص "

ذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ايجت اد ي بد لده،  و ي  "((حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وا 
ليكدون لده فدي الن ايدة  جدران مدا اهصدابة،  و  ؛ويسدتفرغ وسدله  في الحالين ي بد  ن يجت دد، فيبد ل ج دد بد منه،
واألصدد   ن الحدداكم اهمددام األعظددم اددو القاضددي اددو الدد ي  ،القاضددي ((ا حكددم الحدداكمش )) واحددد مددا الخوددأ  جددر

لداد حاجة النا  شلهللا القضام تلدد القضدام، فصدار الحداكم ، وايقضي بين النا ، لكن لما كمرب األااليم والنواحي
ا فاجت دددد، النا ددد فدددا ا  جت دددد اددد ا الحددداكم سدددواب كدددان األصددد   ووالسدددلوان ينيدددا عنددده مدددن يقضدددي بدددين الندددا ، 

فايجت اد مولوا في الحالين ي بد من  ن يجت د، وي بد  ن ينظر في القضايا بروية وتؤد ، وتفكر في األمر ي 
فدا ا حصد  اد ا و جت دد، ونظدر مدا  عندد المددعي،  ،يستلج ، وتكون لديه  الية علهللا مدا تقددم للنظدر فدي القضدايا

مدم  ؟اد  ادي ممدا يقدوم بده الحكدم  و ي ة، مم نظدر فدي البيندعليه، نظر ما عند المدعي من بينة وما عند المدعهللا
فددا ا اددال  ؟ يكمددا المدددعي :ونظددر فددي كددالم المدددعهللا عليدده، فيبددد  بالمدددعي فيسددأله، يقددول ،تقددرر عنددد  ابددول البينددة

فيدلي بدعوا  مم ينظدر مدا عندد المددعهللا عليده، مدم يولدا البيندة  و اليمدين شن لدم تدك  ؟ما عندك : نا، اال : حداما
واو  ا  لد لك،  اد  ل د ا اجت د ب ل وسله  لروفة، ش ا نظر بالوريقة الورعيةينة، بالوريقة والوسيلة الورعية المب

، وادو يبد ل مدا عندد ، وي يكلدف مدا وراب  لدك مدن شصدابة الحدد فدي -جد  وعدال-و جت د النتيجة بيد هللا  ايجت اد
د، عليه  ن ينظدر فدي القضدايا بدالور  الودرعية، ومدا باون األمر، عليه  ن يسلهللا، عليه  ن يب ل، عليه  ن يجت 

ويسدتفرغ ج دد   ،، واكد ا فدي جميدا األعمدال، علدهللا اهنسدان  ن يبد ل وسدله-جد  وعدال-عدا  لك النتا   بيدد هللا 



ألنده يدأتي النبدي يدوم القيامدة ولدي   عوم فدي ريرادا، والنتدا   بيدد هللا؛فدي الدد ،فدي التللديم ،في الفتدوى  ،في القضاب
واك ا،  ، يأتي النبي ومله رج   و رجالن جت د لكن النتيجة بيد هللا :نقول ؟ن ا ا ما  جت د: شحد ا  نقولمله  

ن الحاكم  جت د ب ل ما بيد ، ولي  عليه ما وراب  لك، ا  ،نجا في دعوته ،ي ؟ا ا فو  في دعوته :يلني نقول
اد ا  ا حكم فأجت د مم  األول، مم  خوأ فله  جر، و جر اهصابة، و  ايجت ادفله  جران،  جر  ووفد هصابة الحد

ادد ا لدده  جددر وادد ا لدده  جددران، واددد يكددون ادد ا الدد ي لددم يصددا اددد بدد ل مددن الج ددد  كمددر ممددن  صدداا،  :يقددول اا دد 
واألمر لي  بيد ، كالاما نظر، وكالامدا  اد ، وكالادم  جت دد،  ؟والنتيجة ليسب بيد ، فكيف يحرم من ا ا األجر

 لدك فضد  هللا يؤتيده مدن يوداب، اد   :واد ا لده  جدر، نقدول  ا لده  جدرانا  صاا وا ا  خودأ، ادلكن في الن اية ا 
وترتيدا األجدرين علدهللا اهصدابة يجلد  القضدام ظلم الد ي  خودأ بخد  مدن حقده وديب، مدا بخد  مدن حقده وديب، 

وي بدين ش ا رتدا األجدر وسدوالحكام يجت دون هصابة الحد  كمر مما لو تسداوى األجدر مدا مدن لدم يصدا الحدد، 
ب ل جميا ما يستويله من ج دد األجر واحد، فال ي :تجد بل  القضام مم  ما يقولون  لم يصامن  صاا ومن 

ألنددده ي فدددر  بدددين مدددن يصددديا ومدددن ي يصددديا، لكدددن جددداب اندددا التفريدددد بين مدددا، فالمصددديا لددده  جدددران،  ووسدددا؛
به شلهللا اهصابة، وفدي الن ايدة  لدك  ويليد الحاكم فيما يتوص  ،والمخوئ له  جر واحد، من  ج   ن يليد القاضي

وي فضدد  هللا يؤتيدده مددن يودداب، ادد ا وفددد لإلصددابة، وادد ا مددا ب لدده ج ددد  لددم يوفددد لإلصددابة فلددم يحددرم مددن األجددر، 
يلني يستدل في الحديا، وا ا ظاار في من يوترط ايجت اد في الحاكم والقاضي و رباا بخ  من حقه ويب، 

حسددبه، علددهللا مددا تقدددم، بلضدد م يقددول وادد ا تددابا لمسددألة كبددرى، واددي مسددألة الوييدداب، وايجت دداد فددي كدد  بدداا ب
 ن يكدددون مقلددددا  مجت ددددا  فدددي م ابددده  و ي بدددد  ن يكدددون مجت ددددا  فدددي ايجت ددداد والتقددددير، اددد  يكفدددي فدددي القاضدددي 

يكفدي  ن يكدون  :من م مدن يقدول ؟النصوص في الجملة والنظر في ا والموالنة في ا با  النظر عن م اا ملين
ص، واد ا مقدرر بدين ويوالن ويتلام  مل ا مم  ما يتلام  مدا النصدو  ،جت د م اا، وينظر في نصوص شمامهم

 ربدداا المدد ااا، يتلدداملون مددا نصددوص   مددت م كالتلامدد  مددا النصددوص، نصددوص الكتدداا والسددنة، فددا ا وجدددوا 
،  و عدام علدهللا مولدد علدهللا مقيددشن  مكدن الجمدا بدين اداتين الدروايتين ولدو بحمد   : و روايتين االوا ،لإلمام اولين

ي فددان عددر  المتقدددم مددن المتددأخر فقولدده ا خددر خدداص ي فددالتواف، يقددول ادد ا بالنسددبة  ،تلددين المصددير شليدده، وا  وا 
ويضيقون علدهللا مدن  راد  بودروط وايدود تجللده ودبه  ،لنصوص األ مة، ويوددون في  مر ايجت اد في النصوص

ن ا ا المجت د في م ابه في نصوص شمامه لدو  سدتلم  اد ا : شلقلنامستحي ، ما  ننا لو نظرنا في حقيقة األمر 
نلم ش ا كان مقلدد حفدظ مدتن وصدار يفتدي علدهللا ضدوب اد ا ايجت اد في نصوص الكتاا والسنة لكان  يسر عليه، 

نه يجا عليه  ن ينظر في نصوص شمامده ش ا تلارضدا علدهللا مقتضدهللا النظدر : شلكن ش ا الناا ا  مر  س  ، المتن 
التي اي الحكم عند ايختال ،  وص الورعية كلفنا  بأود و كمر مما يكلف فيه من ينظر في النصوصفي النص

 ،مرادا  يسدر يلندي  ا  ا  التقليد يتلبون تلبدا  ودديدا  فدي ف دم نصدوص   مدت م، مدا  ن نصدوص الكتداا والسدنة ول
فدب لتسد ي  التلامد  مدا النصدوص، اناك الوروح، اناك الكتا التي  ل ،واي مخدومة ور الحمد، اناك التفاسير

وكالم هللا واضا لمن لديه  دنهللا سبا للف م وادرم علهللا المراجلة، كالم هللا وكدالم رسدوله  وضدا مدن كدالم األ مدة 
بكمير، وما وجدب ا   التلقيداب شي في كالم البور، فيجللدون اد ا المجت دد المقيدد، نلدم اللدامي ومدن فدي حكمده 

لديدده  اليددة النظددر فددي نصددوص األ مددة ي وددك  ن لديدده النظددر فددي نصددوص الكتدداا ادد ا فرضدده التقليددد، لكددن مددن 



امته شلهللا نصوص الكتاا والسنة لس   عليه األمر، كمير ممن يؤلف فدي  اتج بوالسنة، لديه  الية النظر، ولو 
ا   عليه  ن يكون مجت د م اا، يكفيه ا ا  ن يكون مجت د م اا، لكن اجت د في م اا شمامه :القضاب يقول

ي يضمن اهصابة، وي وك  ن المردود شليه عند التنالع او الكتاا والسنة، بد  وجدد مدن يحدرم  ؟يضمن اهصابة
خالفددب ولدو  الخدرو  عدن مد ااا األ مدة األربلدة وي يجددول :ايجت داد، ويمندا ايجت داد، ويوجدا التقليدد، حتدهللا ادال

يلنددي  ((ش ا حكددم الحدداكم فاجت ددد)) : اللافيددة، والحددديا، اددالوا ادد ا الكددالم نسددأل هللاالكتدداا والسددنة واددول الصددحابي
ألنده شمدا  ن  عية، وما عددا  لدك لدي  األمدر بيدد ؛في الوسا   الورعية،  جت د في الوصول شلهللا الااية الور اجت د 

ما  ن يخوئ واو مأجور علهللا الحالين   .يصيا وا 
وددرح فددي مقدددار صددفحة، مددم الوددارح الصددنلاني  كددر خودداا عمددر شلددهللا  بددي موسددهللا األوددلري،  كددر  فددي ال

لما ولدي مصدر فيده عددم مصدالا وصداا تر في ع د ع د  شلهللا األو -رضي هللا عنه-وألمير المؤمنين علي  :اال
بدي موسدهللا، ولددم ينقد  خودداا نقدد  كتداا عمددر أليلندي وحكدم، واددو ملدرو  فدي الددن   لدم  نقلدده لود رته، عظ ومدوا 

رالدددا  ألن الردددة، يلنددي وددد رته فددي تلدددك النددواحي؛لبوادددو ملددرو  فدددي الددن  ، يلندددي ن دد  ا :ر، اددالعلددي لتودددت
ا ا الكتداا، فدال وية ليدية، ل م عناية بما ي كر في الن  ، ل م عناية في دمن ال ا السكان في ع د  سكان اليمن

-ر، واددد يخفددي علددي م مددا كتبدده عمددر لتوددت -رضددي هللا عندده- و الل ددد الدد ي ع ددد  علددي  يخفددهللا علددي م خودداا
عليدده  :يقددول : وألميددر المددؤمنين علدديولدد ا اددال انددا ،وي وددك  ن البي دداب مددؤمرمبددي موسددهللا، شلددهللا   -رضددي هللا عندده

ر لمددا ولددي مصددر فيدده عدددم رضددي هللا عندده و رضددا ، فددي ع ددد ع ددد  شلددهللا األوددت :السددالم، واألولددهللا  ن يقددال كايددر 
نددي عنايددة تلددك مصددالا وصداا ومددواعظ وحكددم، واددو ملددرو  فددي الددن  ، يلنددي ن دد  البالرددة، لددم  نقلدده لودد رته، يل

واددم مدددن  ،ألن رالددا السدددكان اندداك فدددي  لددك الواددب ادددم مددن ال ادويدددة بلمددر؛النددواحي بللددي  كمدددر مددن عندددايت م 
ومدن يلتندي بالكتداا والسدنة مدن ريدر نظدر  ،الليدية، لكن ا ن صاروا  اد  مدن ريدرام، صداروا  اد  مدن الودافلية

  م اا، يلني  مرب الدعوم السلفية اناك.شلهللا 
  :-هللا رحمه-مم اال 

 ال يحكدم))يقدول:  -صدلى هللا عليده وسدلم-قدال: سدمعت رسدول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي بكر  "
 حد،  حد نكرم في سبا  النفي  و الن ي  ي يحكم   :ة نقولاي،  و ناي يحكم   :سواب كانب ي نافية، فنقول "أحدكم((

ن الاضدا يحجبده عدن النظدر الكدافي فدي القضدية لمدا ا؟ أل ((بين اثندين وهدو غضدبان))ف ي عامة، تفيد اللموم 
هللا الوددرعي، فدددا ا كددان القاضدددي النظدددر ي بددد منددده فددي القضددية علدددهللا المقتضددالتددي يترتددا عليددده الحكددم الصددحيا، 

فظداار الخبدر التحدريم، وادو  : شن ي ناايدة  و نافيدةسدواب النداو ي يدتمكن مدن النظدر الواجدا،  فانه حين     رضبان
وادددو يددددافا  يوجدددد صدددار ، وجم دددور  اددد  الللدددم حملدددو  علدددهللا الكراادددة، ونظيدددر  الصدددالماألصددد  فدددي الن دددي مدددا لدددم 

شن الصالم ي تصا،  :واالوا ،لجم ور علهللا الكرااة، وحمله الظاارية علهللا ظاار  بالتحريما ،األخبمين، واو حاان
لتحدريم شلدهللا الكراادة ش ا نظر واو رضبان، الجم ور صرفوا الن ي من ا الن ي للتحريم والحكم ي يصا :وانا االوا
وي شلددهللا فلددم يلددد الن ددي شلددهللا  اب المن ددي عندده  شلددهللا  مددر خددار  عددن  اب المن ددي عندده شن الن ددي عدداد :الوابالللددة، ادد

ن  خودأالمدؤمر كدالركن، عداد شلدهللا  مدر خدار ،  وروه، وي جل ه حكمده  شن كدان ،فينظدر فدي القضدية شن  صداا وا 
ي ينق مقتضهللا القواعد الورعيةعلهللا    الورعي. ش ا لم يكن علهللا مقتضهللا النظر  ف و ناف  وا 



ونق  النووي عن جمدااير  ؟يقضي القاضي  و يفتي المفتي واو رضبانا   :ترجم اهمام البخاري لباا
وعلدهللا اد ا يقضدي ويفتدي، يقضدي وادو رضدبان، ويفتدي وادو رضدبان، وكد لك ش ا وجدد مدا  ، ا  الللم  نه للكرااة

ومدا  ودبه  لدك، فانده يكدر  فدي حقده  ن يقضدي، مدن م مدن يفدر   ،جدوعيووش ال ان من وددم حدر  و وددم بدرد  و 
 ا كدان رضدبه ألمدر مدن وبينما ش ا كان الاضا ألمر من  مور الددنيا، فدا -ج  وعال-بينما ش ا كان الاضا ر 

-عالج  و -ألن رضبه ر  فانه ي يتجه شليه الن ي؛ -ج  وعال-وا  ا كان ر  ،فانه يتجه شليه الن ي  مور الدنيا
ي يحملدده علددهللا عدددم النظددر التددام فددي القضددية، والاضددا ش ا وجددد ي وددك  ندده ياوددي اللقدد  بالكليددة عنددد بلدد   ،

النا ، وعند بلض م دون  لك، والاضا متفاوب كما ارر في وال  الاضبان، ي وك  ن الاضدا لده درجداب، 
لنظدر التدام فدي القضدايا يددخ  فدي ك  ما يووش الفكر ويودا  عدن اوالحام  عليه يختلف، والداعي شليه يختلف، 

والاضددا نبدده بدده علددهللا مددا عدددا  ممددا يوددوش الدد ان، وي  ((رضددبان ي يحكددم  حددد بددين امنددين واددو)) الحددديا ادد ا
اي من بالوي اللصدر  نده يوجدد ادا   فدي  يلني ما األسف وجد  مور يلنييمكنه من النظر التام في القضايا، 

شندده ي يددتمكن مددن النظددر فددي  :ريراددا مددن البلدددان يدددخن مددمال ، ويقددولفددي  فددي ادد   الددبالد ي  اددول بلدد  النددواحي
القضايا شي ش ا دخدن، اد  نقدول كمدا ادالوا  فتدوا فدي بلددان م يلندي  نده ي بدد  ن يددخن، وي يجدول لده  ن ينظدر فدي 

ن  فتدددا  مدددن  فتدددا  بحددد  الددددخان،  و مجدددرد صدددال  القضدددايا حتدددهللا يددددخن،   ممددد  اددد ا لدددي  بأاددد  للقضددداب، يلندددي وا 
الكرااية، لكن ا ا يمنله من النظر الصحيا، واو في األص  لي  بأا  للقضاب، شن  رادوا به القضاب الودرعي، 

ن  رادوا به القضاب المدني علهللا ما يقولون فاألمر   و لمم  ا ا القول حظ  يلني  عظم من  لك، ف   ل  ا القولوا 
يفل  في  صحابه األفاعي ، حتهللا شنه وجد و ن النظر، القاضي اعتاد التدخين وا  ا  حتاجه ي يتمكن م ؟من النظر

 ن نبندي  من يب ل عرضه عند عدمه، فالمسألة موكالتنا من المقدماب التي ادي فدي األصد  ريدر ودرعية، ونريدد
يددددخن تصدددور، وي يدددتمكن مدددن النظدددر حتدددهللا يددددخن عددددد كدددافي مدددن السدددجا ر،  صددد   علي دددا نتدددا   ودددرعية، ادددا   

مددم  و بنسدداب مددن ريددر محددارم،  بددامر ميلنددي نظيددر  مددن يسددافر  ؟!جددو نتيجددة وددرعيةالمقدمددة ريددر وددرعية، فكيددف نر 
فدال بدد  ن تدؤخر  هللا اؤيب النسوم ألداب صالم الصبا نا ي  ستويا  ن  اف في منتصف الوريد خوية عل :يقول

بدد  ن ممد  اد   األمدور ي ف ؟!فكيدف تولدا نتيجدة ودرعية ا  علي م،  صد  المقدمدة ريدر ودرعيةصالم الصبا خوف
  .وهللا  علم ،تلال  المقدماب اب  النتا  

 نبينا محمد وعلهللا صله و صحابه  جملين. ،وصلهللا هللا وسلم وبارك علهللا عبد  ورسوله


